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УКРАЇНА 
КИЇВ 

 
ДОВIРЕНIСТЬ 

EUROMARKPAT UKRAINE 
KYIV 

 
POWER OF ATTORNEY 

   

 
Я (Ми), що пiдписався (лись) нижче 
 

 

(повне найменування заявника) 

та мешкає (ють)/розташований (і) в 
 

 

 

 

(його адреса) 

 

цим  довіряю  (ємо)  патентному  повiреному 

ПЕТРОВУ Андрію Володимировичу, 

ТОВ «Представництво ЄВРОМАРКПАТ в Україні» 

[Адреса для листування: a/c 3, м. Київ, 03037, Україна 

тел.: (38-44) 238-2720; факс (38-044) 230-8305; 

e-mail: post@euromarkpat.ua] 

 

з метою захисту прав промислової власності в Україні на мої 

(наші) винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки 

для товарів і послуг, діяти від мого (нашого) імені, в тому 

числі проти третіх осіб, звертатися до Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 

тому числі до ДП “Український інститут інтелектуальної 

власності” та Апеляційної палати, та будь-яких 

адміністративних та судових органів України щодо ведення 

моїх (наших) справ в Україні, діючи перед та після реєстрації 

зазначеного об`єкта; подавати заявки на видачу охоронних 

документів України; підписувати, подавати, одержувати будь-

які документи; подавати на реєстрацію договори про передачу 

прав та ліцензійні договори; робити виправлення та зміни у 

заявках, патентах та свідоцтвах, відміняти та відкликати 

заявки, патенти, свідоцтва; клопотати про продовження 

строків, підтримувати в силі патенти,  продовжувати строк дії 

свідоцтв на знаки для товарів і послуг, робити переклади 

документів та засвідчувати відповідність перекладу 

оригіналу, виконувати платежі, звертатись за поверненням 

платежів та одержувати повернені платежі; в необхідному 

випадку делегувати свої права у відповідності до цієї 

довіреності іншому патентному повіреному, повністю або 

частково, та здійснювати можливі дії, що вимагаються та 

дозволяються законом, з вказаною вище метою. 
 

Цим ми санкціонуємо всі дії, здійснені по відношенню до 

наших об’єктів промислової власності до дати підписання 

даної довіреності. 
 

Ця довіреність дійсна до моменту її відклику. 

  I (We) the undersigned 
 

 

(full name of applicant) 

registered in  
 

 

 

 

(full address of applicant) 

 

do hereby authorize the following Patent Attorney 

PETROV Andrii Volodymyrovych, 

“Representative office of EUROMARKPAT in 

Ukraine” Ltd.  

[Mail: P.О. Box 3, Kyiv, 03037, Ukraine  

tel.: (38-044) 238-2720; facsimile: (38-044) 230-8305; 

e-mail: post@euromarkpat.ua] 

to obtain protection of industrial property rights in 

Ukraine for my (our) inventions, utility models, 

designs and trade/service marks, to act on my (our) 

behalf including actions against third parties, act 

before the Ministry of Economic Development, Trade 

and Agriculture of Ukraine, including the State 

Enterprise “Ukrainian Institute of the Intellectual 

Property” and the Appellation Council, and all 

administrative and juridical authorities; to act before 

and after the registration of rights; to file applications 

for Patents and Certificates; to sign, to file and to 

accept any kind of documents; to file Assignment 

Deeds and License Agreements for registration; to 

make amendments and alterations in applications, 

Patents and Certificates; to abandon and withdraw 

applications, Patents and Certificates; to apply for 

extensions of term; to maintain Patents in force; to 

renew Trade/Service Mark Certificates; to translate 

documents and certify that the translations are in 

conformity with the original texts; to effect payments, 

to delegate this Power in whole or in part to another 

Attorney and to do everything that is required and 

permitted by the  existing law for the purposes stated 

above. 
 

We herewith also authorize and approve all actions 

taken in respect of our industrial property rights before 

the date this Power of Attorney was signed.  
 

This Power of Attorney is valid until revoked. 
 

 

 

(Дата, Мiсце) 

  

 

 

(Place, Date) 
 

 

 

Пiдпис(и) заявника(iв) 

  

 

 

Signature(s) of the Applicant(s) 
 

 

Вкажить, будь ласка, прiзвище (а), ініціали та посаду (и) особи (осіб), 

яка (які) має (мають) право підпису. 

  

 

Full name(s) and official position(s) of authorized person(s). 

Легалізація не потрібна  No legalization required 
 


